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Spoločnosť KIA Motors Slovakia získala necelý rok 
od spustenia sériovej výroby medzinárodný certifikát 
systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. 
Certifikát spoločnosti udelila nezávislá certifikačná spo-
ločnosť Det Nórske Veritas. 

Slávnostného odovzdania certifikátu sa začiatkom 
februára ako hosť zúčastnil aj minister životného pro-
stredia Jaroslav Izák. Ocenil zodpovedný prístup spoloč-
nosti k ochrane životného prostredia a prejavil nádej, že 
firiem, ktoré si osvoja túto formu podnikateľskej etiky 
bude na Slovensku pribúdať. 

Možná spolupráca TANAP-u a Národných parkov 
USA, klimatické zmeny, regulácia emisií CO

2
, podpo-

ra obnoviteľných zdrojov energie – to je len časť tém, 
o ktorých spolu hovorili nový veľvyslanec USA na 
Slovensku Vincent Obsitnik a minister životného pro-
stredia SR Jaroslav Izák počas spoločného stretnutia na 
pôde ministerstva životného prostredia v polovici febru-
ára. Stretnutie predchádzalo medzinárodnej konferencii 
o obnoviteľných zdrojoch energie WIREC, ktorá bola v 
USA začiatkom marca a ktorej sa zúčastnil aj minister 
životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Utorok 19. februára 2008, 10.15 h
Aktivisti Greenpeace vyliezli pomocou rebríka na bal-

kón budovy ministerstva životného prostredia a spusti-
li z neho veľkoplošný transparent s textom: Klimatické 
zmeny sa začínajú tu. Takýmto spôsobom chceli upo-
zorniť na fakt, že výstavba elektrárne v Trebišove by 
zvýšila celoslovenské emisie o 9 percent. 

Utorok 19. februára 2008, 11.15 h
Hodinu po protestnej akcii prijal minister životné-

ho prostredia Jaroslav Izák vo svojej pracovni dvoch 

Pri príležitosti Svetového dňa životného pro-
stredia (5. jún) udelí minister životného prostredia 
Slovenskej republiky nefinančné čestné ocenenie 
za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v 
starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji envi-
ronmentalistiky.

Cena ministra sa udeľuje v štyroch kategóriách: 
obciam, občianskym združeniam, jednotlivcom ale-
bo kolektívom.

Návrhy na udelenie ceny zo strany štátnej sprá-
vy, odborných a občianskych združení, ako aj inicia-
tívne návrhy zo strany širokej verejnosti je potrebné 
predložiť do 20. apríla 2008 na adresu: Slovenská agentúra 
životného prostredia, útvar generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica.

KIA Motors Slovakia: Rešpektujeme hodnoty 
životného prostredia

Minister životného prostredia Jaroslav Izák, prezident spoločnosti KIA 
Motors Slovakia In-Kyu Bae a riaditeľ certifikačnej spoločnosti DNV

KIA Motors Slovakia má vypracovanú dlhodobú 
stratégiu environmentálnej politiky. Medzi jej desiatimi 
hlavnými princípmi je nielen uvedomenie si životného 
prostredia ako kľúčovej hodnoty spoločnosti, ale aj vý-
chova a vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich 
environmentálneho povedomia.

„Som rád, že sme svoj záväzok voči životnému 
prostrediu mohli jasne deklarovať aj získaním medzi-
národne uznávaného certifikátu ISO 14001,“ povedal 
prezident spoločnosti In-Kyu Bae bezprostredne po sláv-
nostnom akte. 

Veľvyslanec USA Vincent Obsitnik na pracovnom stretnutí u ministra životného prostredia Jaroslava Izáka

Budú národné parky 
spolupracovať?

Balkónový protest

zástupcov Greenpeace - Juraja Rizmana a Karla 
Polaneckého. Minister si vypočul argumenty aktivis-
tov a ubezpečil ich, že súhlasné stanovisko MŽP SR 
k novému energetickému zdroju v Trebišove má iba 
odporúčací charakter. Navyše každá nová technológia 
musí prejsť skúšobnou prevádzkou, ktorá jasne ukáže, 
či budú dodržané emisné limity. Minister a aktivisti 
Greenpeace sa v závere stretnutia zhodli, že v podob-
ných prípadoch by mala mať posledné slovo miestna 
samospráva.

Cena ministra životného 
prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
a

Technická univerzita Zvolen
organizujú pod záštitou 

Ministerstva životného prostredia SR

4. ročník konferencie

Enviro-i-Fórum
Odborné fórum o environmentálnej informatike

www.sazp.sk/enviroiforum
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Pripravila: Dana Reindlová




